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Z wizytą w Kirowie po 15 latach

W 2002 r. pojechałem do Rosji na cykliczną 
konferencję naukową organizowaną przez 
instytut badawczy w Kirowie. Teraz po 15 la
tach udało mi się tam wrócić i  odwiedzić 
dawno niewidziane zakątki tajgi. Czy przez 
ten czas wiele się zmieniło?

Polscy myśliwi od dekad odwiedzają 
swoich wschodnich sąsiadów. Polujemy od 
obwodu smoleńskiego po obwód sachaliń
ski. Doświadczamy łowieckich przygód, po
znajemy kulturę i zwyczaje innych narodów, 
nawiązujemy przyjazne kontakty. Rosja, choć 
często postrzegana przez nas jako izolacyjny 
kraj, w licznych dziedzinach od zawsze była 
otwarta na współdziałanie. Wielekroć nie do
cenialiśmy świata rosyjskiej nauki, której do
robek jest naprawdę imponujący. Dziś, dzięki 
ciągłym przeobrażeniom po obu stronach 
europejskiej sceny, mamy szansę na bezpro
blemową wymianę spostrzeżeń i realizację 
wspólnych projektów badawczych. 

Jedna z  placówek naukowych, z  którą 
polscy naukowcy i  myśliwi współpracują 
od lat, to Ogólnorosyjski Instytut Badawczy 
Łowiectwa i Hodowli Zwierzyny Futerkowej  
im. prof. B.M. Żytkowa w Kirowie. Niegdyś 
Kirow pozostawał miastem zamkniętym 
dla zagranicznych gości. Mieściły się tam 
bowiem obiekty, które pod przykrywką fa
bryki pralek Wiatka (dostępnych dawniej 
również na naszym rynku) skrywały zakłady 
zbrojeniowe, produkujące sprzęt wojskowy. 
Obecnie miasto jest otwarte dla wszystkich 
przybywających.

Instytut odwiedziłem w  2002 r. Pokło
sie tego wyjazdu stanowił artykuł „Z wizy

tą w  Kirowie”, napisany przed 15 laty (BŁ  
nr 10/2002). Wówczas zakończyłem go 
słowami: Opuszczaliśmy ten największy 
w świecie bór z nadzieją, że kiedyś tu wróci-
my, być może po to, by dać upust łowieckiej 
pasji i stanąć naprzeciw króla rosyjskiej tajgi – 
niedźwiedzia. Po kilkunastu latach okazało 
się, że rzeczywiście wróciłem do Kirowa, 
znów uczestniczyłem w  konferencji, od
wiedziłem te same zakątki tajgi, a  przede 
wszystkim miałem szczęście spotkać się 
z  ludźmi, z którymi nawiązałem przyjazne 
kontakty półtorej dekady temu. I choć nie 
dałem upustu łowieckiej pasji i nie stanąłem 
naprzeciw niedźwiedzia, to ten wyjazd (jak 
zawsze, kiedy wyruszam na Wschód) trak
tuję jako przygodę. Bo nie po raz pierwszy 
odwiedzam Rosję. Pamiętam czasy, gdy 
w  trakcie podróży zimą koleją z  Moskwy 
dalej na wschód zawinięci w kurtki i koce 
pasażerowie na kuszetkach dopraszali się 
u  zawiadujących składami kierowniczek 
wagonów, w furażerkach na głowach, o do
szuflowanie kolejnej porcji węgla do kozy 
stojącej na końcu. A jeśli mimo tych zabie
gów nie udawało się podnieść temperatu
ry w przedziałach, to podróżni rozgrzewali 
się w  typowy rosyjski sposób – trunkami. 
Teraz wygląda to zgoła odmiennie: wygod
ne, zadbane, ogrzane przedziały zachęcają 
podróżnych do skorzystania właśnie z tego 
środka transportu. Jest czysto i bezpiecznie. 

Na wschodzie bez zmian
Podstawowy cel mojego wyjazdu stano
wił udział w międzynarodowej konferencji 

„Współczesne problemy w zarządzaniu śro
dowiskiem, organizacji łowiectwa i hodowli 
zwierząt futerkowych”. Spotkania pod tym 
tytułem odbywają się w Kirowie cyklicznie 
co pięć lat. Oprócz gospodarzy najliczniejsze 
grono uczestników stanowiliśmy my, Polacy. 
Koledzy z Nadleśnictwa Głęboki Bród, z któ
rymi podróżowałem, przygotowali referaty 
dotyczące projektu ochrony głuszca w Pusz
czy Augustowskiej, finansowanego z  pro
gramu Life. Od kilku lat nadleśnictwo, we 
współpracy z Instytutem, na obszarze Pusz
czy Augustowskiej wsiedla ptaki odłowione 
w kirowskiej tajdze. Sam, jako że od lat zaj
muję się bobrem, przedstawiłem problemy 
związane z  pierwszymi próbami wprowa
dzenia modelu zarządzania populacją tych 
gryzoni w  Polsce. Natomiast naukowcy 
z  Rzeszowa zaprezentowali wyniki badań 
nad wpływem promieniowania elektroma
gnetycznego na ciężarne sarny. Oprócz nas, 
i oczywiście gospodarzy, referaty wygłosili 
też: Finowie, Szwedzi, Austriacy, Turcy, Sło
wacy, Czesi, Białorusini oraz Litwini. 

Konferencja trwała przez trzy dni. Za
uważyłem w  tym czasie, że po 15 latach 
Instytut tak naprawdę się nie zmienił, nie
wiele też przybyło nowych twarzy wśród 
pracowników. A wszystko to wynik sytuacji 
ekonomicznej, z którą muszą się borykać ro
syjscy naukowcy. Dość powiedzieć, że rocz
ny budżet tej placówki to w  przeliczeniu 
1 mln zł, z czego Moskwa finansuje 0,5 mln, 
drugie tyle placówka musi zaś wypracować 
sama. To rezultat pieriestrojki Gorbaczowa, 
do której nie wszyscy Rosjanie są nasta
wieni przychylnie. Obecnie w  Instytucie 
znajduje zatrudnienie 101 pracowników, 
z czego 35 naukowców z tytułem doktora 
i wyższymi stopniami naukowymi. Niestety, 
w związku z niskimi uposażeniami bardzo 
mało młodych ludzi decyduje się na zwią
zanie swojej przyszłości z pracą naukową, 
wymagającą przecież wielu wyrzeczeń. 

Z powrotem w tajdze
Konferencja była jednak niejedynym punk
tem programu mojej podróży do obwodu 
kirowskiego. Jeszcze przed jej rozpoczęciem 
wraz z  leśnikami z  Nadleśnictwa Głęboki 
Bród ruszyliśmy do tajgi. Każdy z nas miał 
szczególny powód. Kolegom w  wyjeździe 
przyświecało głównie pogłębienie współ
pracy z rosyjskimi naukowcami w zakresie 
ochrony głuszca, a  ja zbierałem kolejne 
materiały do książki o gospodarowaniu po
pulacją bobrów, więc liczyłem na kontakt 
z tamtejszymi jegrami. I się nie zawiodłem. Ar
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Trekol (transport ekologiczny) – wóz,  
bez którego trudno poruszać się po tajdze
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Dzięki światowej sławy specjaliście bobro
wemu – dr. Aleksandrowi Sawieliewowi – 
udało się mi podpatrzyć i udokumentować, 
w jaki sposób Rosjanie pozyskują bobry me
todami traperskimi w wyjątkowo trudnych 
warunkach terenowych. Bo trzeba wiedzieć, 
że jeszcze do 1988 r. w Rosji obowiązywał 
zakaz używania broni palnej podczas polo
wania na ten i inne gatunki wodnolądowe. 
Dopuszczano jedynie odłów w pułapki i po
trzaski. Kiedyś strzelanie do bobrów, bardzo 
często związane z ranieniem zwierząt, było 
nie do pomyślenia. Zresztą traperski spo
sób pozyskiwania tych gryzoni stosuje się 
na całym świecie (w USA, Kanadzie, krajach 
skandynawskich i nadbałtyckich oraz sąsia
dujących z nami na wschodzie), a Rosjanie, 
usłyszawszy, że w Polsce to niedozwolone 
praktyki, niezbyt mogli zrozumieć powody, 
dla których nie korzysta się na łowach z me
tod najbardziej humanitarnych, niepowo
dujących niepotrzebnego cierpienia zwie
rząt. Nie potrafili też pojąć, dlaczego w na
szym kraju aktywiści ekologiczni wywierają 
tak ogromny wpływ na podstawowe działy 
gospodarki narodowej. Ten temat co jakiś 
czas powracał w trakcie naszej podróży. 

Po latach zaglądaliśmy w te same miej
sca. Odwiedziliśmy starą izbuszkę w Rocha
czach, w której nocowałem przeszło dekadę 
temu. Izbuszka się nie zmieniła, natomiast 
tajga – owszem. I chodzi tu nie o charakter 
drzewostanów, ale o jej granice, lokalnie po
większające swój zasięg. Z czego to wynika? 
Otóż z  rozwoju gospodarczego regionów 
i całego kraju. Niegdyś ludzie najzwyczajniej 
z przymusu byli związani z danym miejscem, 
a  teraz mają szansę polepszyć swój status 
ekonomiczny. Cierpią na tym osady i  całe 
wsie, które pustoszeją porzucane przez mło
dzież szukającą szczęścia w miastach. Miesz
kańcy opuszczają swoje sadyby, marnieją 
domostwa i  ich obejścia. Na do niedawna 
wypasane łąki wkracza tajga. Dla polskiego 
naukowca to wymarzony poligon badaw
czy do obserwowania zmian zachodzących 
w wyniku naturalnych procesów ekologicz
nych. Tym niemniej w miejscach, gdzie pół
torej dekady temu na otwartych przestrze
niach widywałem cietrzewie, teraz w młod
nikach sosnowych strzela się łosie. Zresztą 
tak naprawdę łoś to główny gatunek, który 
się pozyskuje w tych niełatwych warunkach. 
A są one rzeczywiście ciężkie. Gdy odwiedzi
liśmy tajgę w ostatnich dniach maja, gdzie
niegdzie w  lesie leżał jeszcze śnieg. Jeśli 
dodamy do tego brak pól i upraw rolnych, 
to trudno się dziwić, dlaczego nie poluje się 

tu na jelenie, sarny oraz dziki, podstawową 
zwierzyną pozostaje zaś łoś.

Przejeżdżamy przez niemal opuszczone 
wsie, spotykamy się z myśliwymi, zagaduje
my staruszki siedzące na ławeczkach przed 
domami. Ich najważniejsze pytanie, rzecz 
jasna, dotyczy wielkości emerytury w  Pol
sce. Specjalnie dla nich raz w miesiącu jest 
ona przywożona do wsi, a wynosi ok. 800  zł. 
Gdy odpowiadamy, że minimalna stawka 
w naszym kraju to 1000 zł, ze zrozumieniem 
kiwają głowami. Wskakujemy do UAZa 
i nivy, by ruszyć dalej drogami, które w na
szych warunkach uchodziłyby za zdecydo
wanie offroadowe. Bo jak mówią sami Ro
sjanie, „w Rosji łatwiej dostosowywać samo
chody do dróg niż drogi do samochodów”. 
Zwłaszcza UAZ spisuje się dzielnie. Już w po
łowie drogi nachodzą mnie refleksje, że mój 
land rover zapadłby się w  błotnistej mazi 
kilometry temu. I absolutnie nie jest to żart. 
Na wszelki wypadek jednak naprzeciw nas 
wyjechał z tajgi instytutowy wiezdiechod Tre

kol (transport ekologiczny) – wóz uzbrojony 
w wyciągarkę i wyposażony w koła o wyjąt
kowych rozmiarach. Jak się później okazało, 
po kilku dniach podczas próby dotarcia na 
tokowisko cietrzewi nawet on ugrzązł w bło
cie. A  że była to droga wyjątkowa, może 
świadczyć to, że wysłany na pomoc ciągnik 
zatonął w  gęstej masie i  zerwał gąsienicę, 
przez co zmusił całą wycieczkę do pieszego 
powrotu. Dopiero kolejny ciągnik gąsienico
wy uwolnił ofiary błotnistej pułapki. 

Naukowy obwód łowiecki
Docieramy do wsi Motous, gdzie mieści się 
naukowodoświadczalne gospodarstwo 
łowieckie, kierowane przez przesympa
tycznego Siergieja Strielanego. Tu lokuje
my się w domach, które na co dzień służą 
jako baza dla myśliwych rosyjskich oraz 
zagranicznych polujących na niedźwie
dzie, wilki, rysie, łosie, głuszce, cietrzewie 
oraz słonki. Warunki są wygodne, podsta
wową potrawę stanowi zaś, rzecz jasna, 
łosina. Zostajemy na miejscu przez kilka 
dni, aby doświadczać gościnności naszych 
gospodarzy, a  o  świcie i  o  zmierzchu – 
uroków tokowisk głuszców oraz cietrzewi. 
W  ciągu dnia z  dr. Aleksandrem Sawielie
wem oraz zawodowym jegrem Olegiem 
Skurychinem ruszamy na rozlewiska bobro
we. Podpatrując ich pracę, zbieram materia
ły do mojej książki. 

Przy okazji poznaję instytutowy obwód 
łowiecki. Jak na polskie warunki jest on duży 
– ma 66 tys. ha. Poluje się tu wyłącznie dla 
celów naukowych, w  związku z  tym część 
gatunków można pozyskiwać przez cały rok. 
Poza sezonem łowieckim pobiera się tu np. 
materiał z ciężarnych klęp do badań, które 
prowadzi Uniwersytet WarmińskoMa

Castoreum bobrowe wciąż jest 
wykorzystywane w rosyjskiej me-
dycynie ludowej. Na zdjęciu przy-
drożna reklama stroju bobrowego

Polska delegacja wespół z kolegami z Instytutu przy izbuszce w Rochaczach. 
Drugi z prawej dr Aleksander Sawieliew
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-
-

pielnie pozyskuje się kopytne, niedźwiedzie 

Służą one do badań genetycznych realizo-
-

an Spokojny. 
Na obszarze instytutowego obwodu 

rocznie strzela się 60–65 łosi, 5–6 niedź-
wiedzi, jednego rysia oraz kilkadziesiąt 

łosie trwa do końca grudnia, pozyskuje się 
-

zonie na niedźwiedzie poluje się głównie 
jesienią (od sierpnia) ze zwyżek na owsach 
oraz wiosną, po zejściu śniegu, na samce 
opuszczające barłogi. Rysie, bobry, kuny 

traperskimi, przy użyciu potrzasków. Coraz 
częściej obwód odwiedzają zagraniczni my-

-

-
rystyki Łowieckiej. Wiosną podczas poran-

ciągach. Możliwe są też wiosenne odstrzały 
kaczorów przy krykuchach – kaczkach hodo-
wanych od pisklęcia specjalnie do tego celu. 

-
-

sie. Do niedawna zimą organizowano łowy 

przy użyciu psów, rzadziej �adrów. Odkąd 
jednak prawo unijne zabroniło sprowadza-

-
nie wilki. Zimą goście z zagranicy polują też 

dołkach, do których przy głębokim śniegu 
ostrożnie skradają się łowcy. 

Po kilku dniach wyjątkowych doznań 

się przez błotniste drogi, docieramy do as-
-

dzyczasie fotografuję reklamy stroju bobro-
wego (castoreum). Ten specy�k nadal jest 

-
ferencji, przedstawiamy nasze referaty oraz 

-

wacji przyrodniczo-łowieckich naukowców 

Gdy przybywamy do Polski, nachodzi 
mnie re�eksja, że za pięć lat, jak co pół deka-

-

rocznicą działalności tej placówki naukowej. 
Mam nadzieję, że ponownie otrzymam 
szansę, by odwiedzić zarówno Kirow, jak 

-
-

dziem, to być może na następnej konferen-

-
darowaniu tym gatunkiem. Wierzę też, że 

20 lat wcześniej nawiązałem przyjacielskie 
kontakty. Liczę nade wszystko na spotkanie 
ze znamienitym specjalistą od dużych ssa-
ków drapieżnych – dr. Iwanem Kozłowskim, 

losy naszych krajów zamknęły za wschodnią 
stroną polskiej granicy.

Wojciech Misiukiewicz


